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Akademikernes bemærkninger til to lovforslag om ændring 
af lov om Rigsretten 

Akademikerne har fra Udvalget for Forretningsorden modtaget en høring 

over to lovforslag om ændring af lov om Rigsretten (L 187 og L 188), 

med frist til at komme med bemærkninger den 3. maj 2021. 

 

Akademikerne skal kvittere for muligheden for at komme med bemærk-

ninger til de to lovforslag. 

 

Til L 187 om øget offentlighed ved Rigsrettens offentlige forhandlinger 

ved transmission af lyd og billeder, skal Akademikerne bemærke, at selv 

om det overordnet er ønskeligt at sikre offentligheden fuld indsigt i Rigs-

rettens forhandlinger, så skal det dog vægtes i forhold til beskyttelsen af 

de embedsfolk og borgere der måtte blive indkaldt som vidner, og som 

ikke har noget ønske om blive yderligere eksponeret i medierne, fx gen-

nem livetransmission i tv eller radio. Desuden er det stærkt betænkeligt 

ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, hvis vidner derved får mu-

lighed for at overvære andre vidners forklaring inden man selv skal afgi-

ve vidneforklaring. Da sager for Rigsretten bedst kan sammenlignes 

med en straffesag, vil det også være uden fortilfælde, hvis der foretages 

(direkte) transmission af lyd og billeder fra retsforhandlingerne, herun-

der vidneafhøringen. Det vil derfor kræve et mere grundigt analysear-

bejde før man kan tage stilling til konsekvenserne af et sådan forslag.  

 

Akademikerne kan på det foreliggende grundlag ikke bakke op om for-

slaget. I stedet kan der peges på, at Rigsretten efter de nugældende 

regler konkret kan tillade transmission af lyd og billeder efter anmod-

ning, hvis der ikke er andre tungtvejende hensyn der taler imod, herun-

der at evt. vidner modsætter sig.  

 

Til L 188 om offentlighed om hver dommers stemmeafgivning og be-

grundelse, skal Akademikerne bemærke, at forslaget vil kunne føre til 

en yderligere politisering af Rigsretten, hvilket kan gå ud over retssik-

kerheden. Der kan henvises til at § 68 bestemmer, at dommen skal in-

deholde angivelse af de grunde, hvorpå domsslutningen støtter sig, 

samt oplysning om de forskellige meninger under afstemningen, såvel 

vedrørende resultatet som vedrørende begrundelsen, med oplysning om 
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Side 2 af 2 stemmetal, men uden angivelse af dommernes navne. Der er således 

allerede krav om oplysning af dissenser, hvilket vil være tilstrækkeligt til 

at sikre hensynet til præjudikatsværdien i forhold til forfatningsretlig 

praksis. En offentliggørelse af dissensernes navne vil kunne føre til en 

uhensigtsmæssig sammenblanding af parti-interesser og hensynet til 

den enkelte af folketinget valgte dommers uafhængighed.  

 

Endelig kan det bemærkes, at den gældende ordning for så vidt angår 

de politisk udpegede medlemmer af Rigsretten er i tråd med, at doms-

mænd og nævninge ikke navngives i almindelige strafferetssager.  

 

Akademikerne skal henstille til, at dette forslag ligeledes analyseres me-

re dybdegående, så forslagets konsekvenser bliver mere klare.  

 

 

Med venlig hilsen 

Jesper David Jensen 
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